
  

 DLTبر   یمبتن ها در اقتصاد اروپاپرداخت  ندهیآ

 مقدمه 

دارد که چالش  لی پتانس  نیا (DLT) شده  عیدفتر کل توز   یفناور  ها را برطرف کند،  اصطکاک  و  مدت یطوالن  ی صنعت  یهارا 
ها،  داده  یر یرناپذییتغ  ،ییامکان تمرکززدا  این فناوری   .باز کند  عیمشاغل و صنا   نیرا در ب  یدیکند و ارزش جد  جادیاعتماد ا
گرفته تا تحرک و   دیو تول   یاز انرژ   یادیموارد استفاده ز   ن،یبنابرا  کند.یرا فراهم م  یتجار   یندها یفرآ  ونیو اتوماس  تیشفاف

 کند.یم  جادیتدارکات را ا

کاالها و   ها،ییمبادله دارا  یبر پایه   شکوفا شود که صرفا    تواندی م  یتنها زمان  DLTبر    یمبتن  یتال یجیاقتصاد د  کیحال،    نیبا ا
 .سازدممکن   ز یبلکه مبادله پول را ن  ،نباشدخدمات  

 ک یاستقالل استراتژ   ایجاد  و  تالیجیرقابت د  یمهم در تالش اروپا برا  کیاستراتژ   پایه و اساس  تالیجیپرداخت د  یهاراه حل
اند،  داده انجام    پرداخت در اروپا   یهارساخت یز  ینوساز های فراوانی در زمینه تالش ییموسسات مختلف اروپا امروزه      .است

جمله  می  از  موارد  مال  به  تواناین  کم   تالی جید  ی بسته  )کم  ونیسیاز  تحق  ،  (2020اروپا،    ونی سی اروپا  مورد    قیو    ورو یدر 
   را اشاره نمود.   ، (ECB ،2020اروپا ) یتوسط بانک مرکز   تالیجید

مشهود و نامشهود    یها  ییدارا  یساز کند، توکن یم  تیرا تقو  DLTبر    ی هوشمند مبتن  یکه استفاده از قراردادها  مهمیروند  
 : را به همراه دارد  تیمز  نیچند این امر   اشاره دارد. DLTبستر    ها در  ییدارا یتالیجید شینما   جادیبه ا  یساز توکن   است.

   .کندیم لی را تسه   هاییدارا  میو تقس دهدیم  شیرا افزا  ینگی نقد  یساز توکن  •
 هیبازار ثانو   کیو در    به شکل توکن درآوردتوان    یرا م  یآثار هنر   ایمانند امالک و مستغالت    ،ینقد  ر یغ  یها  ییدارا •

  معامله کرد.
   و معامله کنند. تملکرا    هاییدارا نیاز ا یبخش کوچک  توانندیم  گذارانه یسرما  •
 تجارت را قابل معامله کند.  رقابلیغ  یهاییدارا تواندیم یساز توکن  •

پرداخت   یهاحلراهگیرد و سپس به  های پرداخت آینده مورد بررسی قرار میابتدا پارادایمی برای زیرساخت در مقاله حاضر،  
 گردد.اشاره می DLTبر   ی هوشمند مبتن یقراردادها یبرا  وروی

 نده یپرداخت آ   رساختیز یبرا  میپارادا  یطراح

 بر توکن یمبتن  یبر حساب در مقابل راه حل ها  یمبتن  یراه حل ها   .1

  یمبتنسیستم   .ثبت کرد  ها را سپس آن  وداد  بر توکن انجام   یمبتن  ایبر حساب   یمبتن  یهاستمیتوان در س یها را مپرداخت 
به      یبر حسابدار   یمبتن  یبانک  یهاحساب .  اشاره دارد  ییبرنا یز   یک حساب بانکی  با    یمیقد  یبانکدار   ستمیبر حساب به س

  ی برا  در برابر بانک است.  یمشتر   یادعا  جهی بانک و در نت  یدهنده بدهنشان  یدوطرفه هستند، که در آن سپرده بانک  شکل
  ک یمجوز تراکنش در    یبرا  حساب را به روز کند.  یدهد تا موجودیفرستنده تراکنش به بانک دستور م  ،یشروع انتقال بانک

انواع مختلف اعتبار،   قدارنده حساب از طیر  تیهو  دییتأ  یبرا  یمشتر   تیاحراز هو  یهابر حساب، از روش  یمبتن  ستمیس
 .شودیاستفاده م کومتیریب  یهاداده ای ن،یمانند رمز عبور، پ

اشکال  1جدول   در دسته  یپول مبتن   انواع  و توکن را  مانند راحت  یهابر حساب  مورد    یخصوص  مو حیر  ،ییکارا  ،یمختلف، 
 مقایسه قرار  داده است.
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 ی هاپرداخت  ای  یاعتبار   یهاکارت  ، یبانک  یهابر حساب، مانند حواله  ی مبتن  یهاستمیس  قپول عمدتا  از طیر انتقال   امروزه،
بر حساب عمدتا  به    یمبتن  یهاپرداخت   این  تیمحبوب  .شودیمرتبط هستند، انجام م  یحساب بانک  کیتلفن همراه، که به  

نهاد تحت نظارت مانند بانک سپرده    کی  د  که پول نز   یدر موارد   راحت پول است.  رهیها و ذختراکنش   تر راحت  تیریمد  لیدل
  ی نگهدار   ت یدهنده حساب مسئولارائه  رایز   ،اشکال از دست دادن پول سپرده شده نسبتا  کم است  ر یشود، خطر سرقت و سا یم

رفتن وجوه مسئول باشد و در    نیدهنده حساب ممکن است در صورت از بارائه ن،یبنابرا  ها را بر عهده دارد.حساب تیریو مد
  یهاستمی معموال  در س  یهمکار   تیو قابل  ضیتعو  تیقابل  ن،یعالوه بر ا  .کند   افتغرامت دیر  تواندمی  یصورت مشتر   نیا

  گر یکدیاز    صیتشخ  رقابلیو غ  ضیها قابل تعوییاست که دارا  ی معن  ن یبه ا  ضی تعو  تیقابل  است.   ، بیشتر بر حساب  ی مبتن
درز    گر یکدیارتباط با    یبرقرار   یبرا   ییبرنا یز   یهای فناور   ییبه توانا   ی همکار   تیقابل  هستند. امکان تبادل بدون  به منظور 

   ها اشاره دارد.ییدارا



  

  یهاستمی هستند که س   ییو کارا  یر یپذانعطاف  ،یخصوص ممرتبط با حیر  شکل   نیچند  یبر حساب دارا  ی مبتن  یهاستمیس
امر را  بر توکن    ی مبتن   یی به شناسا   یاز ین  رایبه صورت همتا به همتا معامله کرد، ز   توان یها را م.توکن سازدممکن میاین 

 تکرار شوند.   ایتوانند جعل  یها نمحاصل شود که توکن   نانیاطم   دیتر از همه، با مهم  .ستیواسطه ن  کی  قدارنده توکن از طیر

عنوان   انقالب  کیبه  د  ن یاول  یبرا  DLT  ،یمفهوم  به صورت  را  کردن  خرج  دوگانه  مشکل  م  یتالیجیبار  اشکال  یحل  و  کند 
همه    یعنی   کند،ی م  ر یپذرا امکان  یساز توکن   DLT،  عالوه بر این  .سازدمی  ر یرا امکان پذ  تالیجیبر توکن د  ی پول مبتن  رمتمرکز یغ

همتا به همتا   یهاتراکنش  .تعیرف کرد  قابل مبادله یتالیجی د یهاتوکن در قالب   توانیکاالها  را مو   یکیز یف  یهاییانواع دارا
  تواند یو م  ستیها وابسته نبه واسطه گر یپردازش تراکنش د را یز  دهند،یم  شیپرداخت را افزا ییبر توکن، کارا ی با پول مبتن

  ، دهد یم  شیپرداخت را افزا  یر یپذهمتا به همتا انعطاف   یژگیو  نیا  ن،یعالوه بر ا  دو طرف معامله انجام شود.  نیب  ما  یمستق
در دسترس ن  یزمان  رایز  داد.  توانیمهم    ستیکه واسطه  انجام  امنیتهم  پرداخت را  در    یخصوص  محیر  چنین،  پرداخت 
  ی رستراکنش دست  یهادهنده حساب به دادهبر حساب، ارائه  ی مبتن  یهاستمی در س  .بیشتر استبر توکن    ی مبتن  یهاستمیس

پرداخت و  قابل شناسا دارد  دارنده حساب  به  م  ییها  توکن   .ابدییاختصاص  مقابل،  هودر  به  لزوما   مرتبط   تیها  دارنده 
 . ستندین

 یو واحد پول تالیجیپرداخت د  رساختقرارداد، یز  یاجرا    .2

ارزش    رهی، زنجDLTبر    یمبتن  ییاقتصهههاد اروپها   کیههها در  پرداخهت  در حوزه  افتههسهههاختهایره  یلیچهارچوب تحل  کیهارائهه    یبرا
 شود:بندی میتقسیم  رکن اصلیبه سه    تالیجید یهاپرداخت

 . ی( واحد پول3و ) تالیجیپرداخت د  رساختی( ز 2قرارداد، ) یاجرا ستمی( س1)

قابل  یاجرا  ستمیس به  مبروط  است،  پرداخت  یز یربرنامه  تیقرارداد  مبتن  یقراردادها  یعنیها  با   DLTبر    یهوشمند  که 
م  یساز ادهیپ  یتجار   یندهایفرآ ادغام  د  رساختیز   . شوندی و  تسه   است  یستمیس  تال،یجیپرداخت  را  پول  انتقال    ل ی که 
ها پرداخت  در این سیستم،  شود.  یانجام م  تالیجیپرداخت د  رساختیاست که در ز   یواحد حساب  ی واحد پول  ت،یکند.در نها یم

 . باشدمی اتیف ر یغ ای اتیف یارزها ر یو سا  کادالر آمیر  ورو،ی شامل انواع

 قرارداد   یاجرا   ستمیس  .3

ی    رمتمرکز یغ  یتجار  یهاشامل منطق سیستم نیا  است.  تالیجیارزش پرداخت د  رهیرکن زنج نیقرارداد اول  یاجرا  ستمیس
و پرداختیرا خودکار م  یتجار   یندهایاست که فرآ آغاز م   فتعیر  ش یاز پ  یها را به روشکند  قابل   یهاپرداخت   کند.یشده 

 یهاتیوجود دارد، اما قابل  می مستق  یبه صورت سفارشات ثابت و بده  یامروز   ی بانک ستمیدر حال حاضر در س   یز یربرنامه 
هوشمند،    یقراردادها  قاز طیر  DLT  یهابه عنوان مثال، شبکه  محدود است.  ار یبس  ستمی س   تیو ظرف  یفعل  یز یربرنامه 
 . کنندیرا ارائه م  یشتر یب  تیو قابل یر یپذانعطاف 

  ان جیر  ی ز برنامه یر  شیپ  یها براتوان از آن  یم  اجرا، کنترل و اسناد معامالت اعمال کرد.  یتوان برا  یهوشمند را م  یقراردادها
  نگ، یز یل  نگ، ثابت، فاکتویر  یهاشامل سفارش  یی در این حوزهها مثال   استفاده کرد.  ندهایپرداخت ها و فرآ  یپول و خودکارساز 

 باشند. می توکن شده  یها ییدارا مبادله ها وسپرده اجاره، وام  یهاحساب 

 تالیجیپرداخت د  رساختیز  .4

ها پرداخت  هیپردازش و تسو  یپرداخت برا  یهاکند که کدام کانال   یم  نییتع    تال،یجید  یهاارزش پرداخت  رهی زنج  رکن   نیدوم
  ی و فناور   گر، ینهاد د  ای  یمانند بانک، بانک مرکز   ستم، یاپراتور س  نیما ب  تال،یجیپرداخت د  رساختیدر ز   شود.یاستفاده م

  ت ی که در نها   یاز واحد حساب  یعنی  یاز واحد پول  دیپرداخت با   رساختیز   .میشو   یقائل م  ز ی( تما DLTبدون    ای   DLT)  ییبرنا یز 
 یمیقد  یبانک  یهاستمیدر حال حاضر توسط س  ورویشده به  انجام   یهاشود.پرداخت  ز یشود متما   یپرداخت استفاده م  یبرا



  

 وماتیر  ای  نیکوتیمانند ب  DLT  یهاشده، شبکه  یرمزنگار   یهاییدارا  یای.در دنشوندیم  یبانیپشت   یسنت  یبانک  یهاو حساب 
 .شوندیم میتقس  اتیف ر یغ یکه به ارزها  دهندیم  ل یتشک  ییها پرداخت  یرا برا  یتالیجیپرداخت د  یهارساخت یز 

  DLTبر    ی هوشمند مبتن  یاستفاده کرد که توسط قراردادها  ییها پردازش پرداخت  یبرا  توانیم  یسنت  یبانک  یهااز حساب
قرارداد    یاجرا  ستمیس  یعنی)  DLTراه حل به اصطالح "پل" اعتماد کنند که شبکه    ک یبه    دیمنظور، آنها با   نیا  یبرا   اند.آغاز شده 

ها توسط  رو، پرداخت  نیاز ا کند.ی( را به هم متصل میبانک  یحساب ها  یعنی)  یمیپرداخت قد  ستمی( و سDLTبر    ی مبتن
حل  راه  نه،یزم  نیشوند. در ایپردازش م  یسنت  یبانک  یهاحساب   قشود، اما از طیری آغاز م  DLTبر    یهوشمند مبتن  یقراردادها

 شود.یم دهیپل "راه حل ماشه" نام

 یواحد پول  .5

مانند   ات،یف   یارزها  هایشکل  توان آن را بهیم   شود.ی ها در آن انجام مشود که پرداختیاطالق م  یبه واحد حساب  یواحد پول
توان از  یرا م  ورویمانند    ییارزها   ،یاز نظر فن  .وم عرضه نمودو اتیر  نیکو  تیمانند ب  ات،یف  ر یغ  یبه ارزها  ای  کا،و دالر آمیر   وروی

 مختلف پردازش کرد. تالیجیپرداخت د  رساختیز   نیچند قطیر

 DLTبر  یهوشمند مبتن یقراردادها  یبرا  ورویپرداخت  یراه حل ها 

ا چگونگ  نیدر  پ  تالیجی د  یهاارزش پرداخت   رهیزنج  یساز ادهیپ  یبخش،  مبتن  وندیو  استفاده  موارد  با  ب  DLTبر    یآن   انیرا 
 یهاحل. تمام راه  شوداشاره می  بر توکن یمبتن   یهابر حساب و سپس راه حل ی موجود مبتن  یها  رساختیابتدا، ز   .شودیم

  ورو ی  یبرا  یو دولت   یبخش خصوص  یهااز راه حل  یکل  ی ینما   . این جدول،  نشان داده شده است  2جدول  این حوزه در    ممکن در  
 . دهدیارائه م  تالیجید یهاارزش پرداخت رهیزنج  یبراسه رکنی  را با توجه به چارچوب    تالیجید

 تالی جید  وروی یساز  اده یپ  ی: چهار راه حل برا 2جدول  

 تالیجید  وروی
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